CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE PERIOADA 27.02. – 18.03.2015
In perioada 27.02. – 18.03.2015, ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din
Romania, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” a informat specialistii in
urbanism din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, transmitand prin
intermediul postei electronice urmatoarele materiale legate de practica in domeniul
urbanismului si amenajarii teritoriului:
AnunŃul Comisiei de examinare, privind data sesiunii de
examinare/atestare - 31.03.2015, ora 12;
Comunicatul Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania
nr. 137 din 09.03.2015, legat de problemele analizate in sedinta
Consiliului Superior R.U.R. din 26.02.2015, asigurand astfel transpunerea
hotararilor Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania la
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”;
AnunŃul din partea AsociaŃiei Profesionale a Urbanistilor din Romania
pentru: CITIES SAVE THE WORLD 2015, eveniment care se va desfasura
intre 19 – 23 octombrie sub egida ISOCARP2015, cu tema : CITIES SAVE
THE WORLD – LET’S REINVENT PLANNING;
Constant au fost transmise informatiile aparute pe site-ul :
www.eurourbanism.ro;
AnunŃul privind inscrierea si participarea la forumul CITIES OF
TOMORROW – editia a-III-a, organizata de Camera de Comert si
Industrie Romano-Germana, cea mai importanta intalnire din Romania
dintre business, arhitectura si administratie care are ca tema :
“MOBILITY”;
AnunŃul privind inscrierea si participarea la Conferinta aniversara a INCD
URBAN-INCERC Bucuresti si cea de a-IX-a editie a Conferintei de
cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism
si dezvoltare teritoriala avand ca tema: “65 de ani de cercetare in
constructii, arhitectura si urbanism - De la INCERC la INCD URBANINCERC, 1950 – 2015” , eveniment organizat in perioada 13-15 mai 2015
la sediul sucursalei INCERC Bucuresti;
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Anunțul A.N.F.P. pentru ocuparea postului de arhitect șef al Municipiului
Sighișoara;
In vederea reducerii stocului de reviste Urbanismul - Seria noua - numere mai
vechi, s-a propus Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania sa se
ofere cu titlu gratuit, cate un set din stocul disponibil de reviste Urbanismul - Serie
Noua urmatoarelor institutii publice:
- Institutia Arhitectului sef de judet din judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si
Valcea, care functioneaza la nivelul Consiliilor Judetene;
- Agentia Regionala de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia;
- Liceul de Arta “Marin Sorescu” din Craiova, in care functioneaza o clasa cu
specializarea arhitectura;
- Universitatea din Craiova - Facultarea de Horticultura - Sectia Peisagistica.
Cele 8 seturi de reviste din stocul existent vor fi transportate la Craiova iar
apoi vor fi distribuite destinatarilor fara cheltuieli suplimentare de transport si
expeditie.
Deoarece Filiala O.A.R. Oltenia a lansat un concurs de idei pentru amenajarea
unui spatiu public din zona istorica a Municipiului Craiova - PiaŃeta din zona Bisericii
Sf. Ilie, concurs sprijinit de O.A.R. Central, care ofera proiectelor castigatoare un
fond de premiere de 37 000 lei, s-a propus ca autorii primelor 3 proiecte
selectionate in competitie, sa fie premiati cu ultimul numar al Revistei Urbanismul Serie Noua, care are ca tema spatiile publice: “Va plac spatiile publice?” Revistele vor
fi oferite cu ocazia premierii castigatorilor acestui concurs, eveniment care se va
desfasura in data de 21 martie 2015.
Cu aceasta ocazie acestui concurs de idei, ReprezentanŃa Regiunii de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” va lansa catre Filiala O.A.R. Oltenia si catre Filiala
U.A.R. Oltenia, un apel de solidaritate in actiunea comuna de protejare a fondului
construit cu valoare istorica, actiune care are ca scop - regenerarea urbana a zonelor
istorice.
Datorita unui termen foarte scurt de derulare a concursului iniŃiat de Filiala
O.A.R. Oltenia, desfasurat intre 17 februarie - 17 martie 2015, cu festivitate de
premiere in 21 martie 2015, ReprezentanŃa R.U.R. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest
“Oltenia” nu s-a putut implica alaturi de Filiala O.A.R. in organizarea acestui concurs.
In perioada 12.03 – 14.03.2015 am participat la Conferinta URBAN CONCEPT –
editia a-XV-a, care prin tematica prelegerilor, sustine Dezvoltarea urbana moderna
in Romania.
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De asemenea in calitate de membru al Comisiei de Sistematizare a Circulatiei
Rutiere, din cadrul Primariei Craiova, am participat la sedinta din luna februarie, in
care s-au analizat solicitarile si propunerile supuse analizei Comisiei pentru
rezolvarea problemelor de trafic auto/pietonal din Municipiul Craiova.
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vet “Oltenia” este un partener al Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din
Romania si este ecoul manifestarilor organizate de aceasta asociatie. De aceea au
fost transmise toate materialele legate de Agenda Adunarii Generale A.P.U.R. din 20
martie 2015, precizand conditiile si modalitatea de inscriere pentru a participa la
acest eveniment.
La solicitarile si intrebarile specialistilor cu drept de semnatura din judetele
arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” s-au formulat raspunsuri care au
fost transmise telefonic sau prin email.

16.03.2015
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional R.U.R. - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
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